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6 Modelos de regressão (continuação)

6.1 Interpretação do modelo ajustado

Os coeficientes do modelo de regressão múltipla podem ser interpretados da
seguinte forma: por cada unidade de incremento no valor da j-ésima variável
regressora, xj, e mantendo-se todas as outras variáveis do modelo inaltera-
das, a variável resposta sofre um incremento igual a αj. Os coeficientes de re-
gressão são, portanto, uma medida do efeito de cada variável regressora, con-
trolada pelas restantes variáveis, isto é, admitindo que as restantes variáveis
regressoras se mantêm constantes. O valor do coeficiente de regressão é uma
medida da importância da variável no modelo se as variáveis regressoras se
encontrarem todas representadas na mesma unidade. Na prática, tal rara-
mente acontece a menos que as variáveis sejam estandardizadas (divididas
pelos respectivos desvios padrões). Quando os modelos são constrúıdos de
forma sequencial, isto é, quando se vão construindo modelos sucessivamente
acrescentando uma variável de cada vez, é natural que ao introduzir-se uma
nova variável os coeficientes daquelas que já se encontravam no modelo se al-
terem. A única excepção para este caso surge quando as variáveis regressoras
são ortogonais, o que na prática é muito raro acontecer.

A soma dos quadrados dos reśıduos (diferença entre os valores observados
da variável resposta e os valores ajustados pelo modelo),

n∑

i=1

e(i)2 =
n∑

i=1

(y(i) − ŷ(i))2,

é a função utilizada para determinar quais os coeficientes de regressão a
adoptar. De entre todos os modelos posśıveis, o pior é aquele que prevê ȳ

para todos os casos, ou seja ŷ(i) = ȳ, o que significa que não é usada qualquer
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informação existente nas variáveis regressoras. Este modelo é chamado o
modelo nulo. Neste caso, a soma dos quadrados dos reśıduos é dada por

n∑

i=1

(y(i) − ȳ)2,

que se designa por soma total dos quadrados (dos devios dos valores obser-
vadosda variável resposta em relação à sua média). Quando se considera
um modelo diferente do modelo nulo, a soma dos quadrados dos reśıduos do
modelo é menor do que a soma total dos quadrados dos reśıduos. A diferença
entre esta quantidade e a soma total dos quadrados dos reśıduos (chamada
soma de quadrados residual) designa-se por soma de quadrados da regressão.
Verifica-se a seguinte igualdade

n∑

i=1

(y(i) − ȳ)2 =
n∑

i=1

(ŷ(i) − ȳ)2 +
n∑

i=1

(y(i) − ŷ(i))2
. (1)

A soma dos quadrados da regressão,
∑n

i=1 (ŷ(i) − ȳ)2 traduzem a o afasta-
mento entre os valores ajustados pelo modelo e a média da variável regres-
sora, ou seja, a diferença entre o modelo ajustado e o modelo nulo, sendo,
por isso, uma medida do ajustamento do modelo aos dados. Para que essa
diferença possa ser avaliada em termos relativos, a soma dos quadrados da
regressão é dividida pela soma total dos quadrados, obtendo-se o coeficiente
de correlação linear múltiplo:

R2 =

∑n

i=1 (ŷ(i) − ȳ)2

∑n

i=1 (y(i) − ȳ)2 . (2)

Este coeficiente indica a proporção da variação existente nos dados que é
explicada pelo modelo. O menor valor que R2 pode tomar é zero, que cor-
responde ao modelo nulo. Note-se que no modelo nulo ŷ(i) = ȳ, para todo
o i = 1, ..., n, donde

∑n

i=1 (ŷ(i) − ȳ)2 =
∑n

i=1 (ȳ − ȳ)2 = 0, levando a que
R2 = 0. No outro extremo encontrar-se-á o modelo tal que ŷ(i) = y(i) para
todo o i = 1, ..., n, que fará com que R2 = 1.

O número de componentes independentes que contribuem para cada uma
das expressões das somas de quadrados corresponde aos chamados graus de

liberdade da respectiva soma de quadrados. O número de graus de liberdade
da soma total é n − 1, que corresponde à dimensão da amostra menos o
número de ligações existentes no cálculo das parcelas. Como nesta soma de
quadrados, para além das observações apenas está envolvida a média (uma
ligação), o resultado possui n−1 graus de liberdade. No que se refere à soma
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Fonte de Soma de Graus de Quadrados
variação quadrados liberdade médios

Regressão SSReg =
∑n

i=1(ŷ(i) − ȳ)2 p MSReg =
∑

n

i=1
(ŷ(i)−ȳ)2

p

Residual SSRes =
∑n

i=1(y(i) − ŷ(i))2 n − p − 1 MSRes =
∑

n

i=1
(y(i)−ŷ(i))2

n−p−1

Total SST =
∑n

i=1(y(i) − ȳ)2 n − 1

Tabela 1: Tabela de decomposição da soma de quadrados para análise de
variância do modelo de regressão.

de quadrados residual, no cálculo nas n parcelas desta soma estão envolvi-
das p + 1 ligações (as correspondentes às equações que permitem estimar os
p + 1 coeficientes de regressão), pelo que o número de graus de liberdade
correspondente é n − p − 1. A diferença entre os n − 1 graus de liberdade
da soma de quadrados total e os n − p − 1 graus de liberdade da soma de
quadrados residual corresponde aos p graus de liberdade da soma de quadra-
dos da regressão. Estas somas de quadrados, os seus graus de liberdade e
os correspondentes quadrados médios encontram-se resumidos na Tabela 1 e
servem de base à análise de variância, que será abordada na secção seguinte.

6.2 Inferência e generalização

Recordemos que o nosso principal interesse nos modelos de regressão é a pos-
sibilidade de utilizá-los para fazer previsão. Isto é, para podermos predizer o
valor de y relativamente a objectos para os quais este valor é desconhecido,
usando para tal a informação contida noutras variáveis (variáveis regresso-
ras) e o modelo de regressão. Isto significa que obter o melhor ajustamento
posśıvel do modelo aos dados do conjunto de treino não é exactamente o
nosso objectivo.

Note-se que o facto de, num modelo, o coeficiente de uma determinda
variável ser diferente de zero, tal não significa que esta e a variável regressora
estejam, efectivamente, relacionadas. Pode querer dizer apenas que o modelo
captou alguma idiossincrasia do conjunto de treino. Tal como já foi dito
anteriormente, é necessário testar o modelo com o objectivo de averiguar
se a relação encontrada (o modelo) se deve apenas ao acaso. Neste caso,
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o que se pretende testar é se os coeficientes do modelo não serão todos, na
verdade, iguais a zero. Pode mostrar-se que se os valores de αj forem todos
efectivamente nulos (continuando a admitir-se que os ǫ(i) são independentes
e identicamente distribúıdos seguindo uma distribuição N(0, σ2)), então

F =

∑
n

i=1
(ŷ(i)−ȳ)2

p∑
n

i=1
(y(i)−ŷ(i))2

n−p−1

=
MSReg

MSRes
⌢ F (p, n − p − 1), (3)

isto é, F segue uma distribuição de Fisher-Snedecor com p e n− p− 1 graus
de liberdade. Se o pressuposto de que todos os coeficientes de regressão são
nulos for verdadeiro, então espera-se que F apresente um valor pequeno,
próximo de zero. Valores grandes da estat́ıstica levam à rejeição da hipótese
postulada, concluindo-se que existe uma relação linear entre y e as variáveis
xj em que os coeficientes não serão todos nulos (ou que algo muito estranho
terá ocorrido no conjunto de treino, que tenha levado à aparente relação
linear entre y e as variáveis regressoras consideradas).

6.3 Selecção e construção do modelo

O teste apresentado acima corresponde ao teste simultâneo da nulidade dos
coeficientes do modelo. A rejeição desta hipótese não significa, porém, que
todos os coeficientes do modelo sejam não nulos nem que o modelo encon-
trado é o mais conveniente. O caso mais comum é examinarmos diversos
modelos com o objectivo de escolher aquele que é, nalgum sentido, o “me-
lhor”modelo. Em particular, necessitamos frequentemente de avaliar o efeito
de adicionarmos uma variável ao modelo ou o efeito de lhe retiramos uma
variável. Exploraremos a primeira possibilidade apenas, já que a segunda é
semelhante a esta, sendo apenas diferente a ordem pela qual consideramos
os modelos.

Para se poder comparar dois modelos é necessário utilizar uma função
score. Mais uma vez, a soma dos quadrados dos desvios entre os valores
observados e os valores ajustados é a escolha óbvia. Suponhamos que pre-
tendemos comparar dois modelos: um com p variáveis preditoras (modelo
M) e um modelo maior, com q variáveis (estas q variáveis são todas as p pre-
sentes no modelo M e ainda outras não consideradas áı), a que chamaremos
modelo M∗. Estes modelos dizem-se aninhados. Mais concretamente, diz-se
que o modelo M se encontra aninhado no modelo M∗. A cada um destes
modelos corresponde uma soma de quadrados dos reśıduos e a diferença entre
estes valores indica quão melhor o modelo M∗ se ajusta aos dados do que o
modelo M . De forma equivalente, pode-se comparar as somas de quadrados
da regressão. Uma vez que tanto a soma de quadrados dos reśıduos como a
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Fonte de Soma de Graus de Quadrados
variação quadrados liberdade médios

Mod. reg. SS(M) p
SS(M)

p

menor

Mod. reg. SS(M∗) q
SS(M∗)

q

maior

Diferença SS(M∗) − SS(M) q − p
SS(M∗)−SS(M)

q−p

Residual SS(T ) − SS(M∗) n − q − 1 SS(T )−SS(M∗)
n−q−1

Total SS(T ) n − 1

Tabela 2: Tabela de decomposição da soma de quadrados para análise de
variância para comparar modelos aninhados.

soma de quadrados da regressão, quando somadas, dão a soma de quadrados
total, é indiferente analisar uma ou outra soma para comparar os modelos.
Note-se, no entanto, que isto é apenas válido se na construção dos dois mode-
los estiverem envolvidos exactamente os mesmos dados. O número de graus
de liberdade associado à diferença das somas de quadrados de reśıduos é
q − p, que corresponde ao número de parâmetros (variáveis) que o modelo
M∗ possui a mais do que o modelo M . A diferença das somas de quadrados
dos reśıduos divididos pelos correspondentes q − p graus de liberdade cons-
titui mais um quadrado médio - o associado à diferença entre os modelos.
A razão deste quadrado médio pelo quadrado médio da regressão do modelo
M∗ resulta numa estat́ıstica F que permite testar a hipótese nula de que não
existe diferença significativa entre os dois modelos. Ou seja, permite testar,
de forma simultânea, se todos os parâmetros que o modelo M∗ possui a mais
são nulos. A Tabela 2 ilustra esta extensão. A partir da tabela, a expressão
da estat́ıstica F é

F =

SS(M∗)−SS(M)
q−p

SS(T )−SS(M∗)
n−q−1

⌢ F (q − p, n − q − 1). (4)

Valores elevados da estat́ıstica F levam à rejeição da hipótese de semelhança
dos dois modelos devendo-se, de seguida, investigar individulamente todos os
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coeficientes que o modelo M∗ possui a mais, para se apurar quais são signi-
ficativos. Perante uma não rejeição da hipótese de semelhança dos modelos,
deve-se optar pelo modelo menor uma vez que é o mais simples.

Na prática, em prospecção de dados, a situação mais frequente é aquela
em que se dispõe de uma quantidade elevada de variáveis candidatas a
variáveis regressoas do modelo. O processo de construção e selecção do me-
lhor modelo torna-se, nesses casos, uma tarefa complicada e morosa deviso
ao número elevado de modelos posśıveis a comparar. Note-se que o desejável
seria considerar todos os modelos contendo todas as combinações posśıveis
de variáveis para se poder escolher aquele se fosse considerado o melhor se-
gundo algum critério, o que significaria comparar 2p modelos, considerando
que existem à partida p variáveis além da variável resposta. Mesmo para p

tão pequeno quanto 10, tal significaria comparar 210 = 1024 modelos.
Uma estratégia posśıvel, e que envolve menos comparações, é a chamada

selecção progressiva (forward selection) e que consiste em começar com um
modelo simples e ir acrescentando variáveis ao modelo. Em cada passo, são
estimados todos os modelos resultantes da adição de uma variável ao mo-
delo seleccionado no passo anterior, sendo escolhida para entrar no modelo a
variável cuja adição trouxer maior incremento à capacidade preditiva do mo-
delo (maior redução na soma de quadrados dos reśıduos), desde que esta seja
significativa. O procedimento é repetido até que se esgotem as variáveis que
tragam melhoria significativa ao modelo. Embora este prinćıpio seja simples,
a sua implementação prática também não é simples pois envolve a estimação
de numerosos modelos e a realização de muitos testes (não independentes)
nas fases intermédias. Outro aspecto, é que a análise de variâncias apresen-
tada atrás para comparar modelos não é aplicável neste caso pois os modelos
que se pretendem comparar não se encontram aninhados - são extensões dis-
tintas de um mesmo modelo menor, para além da questão de se estarem a
realizar múltiplos testes.

Uma alternativa é partir de um modelo completo (com todas as variáveis)
e ir, sucessivamente, descartando as variáveis menos interessantes (aquelas
cuja sáıda não implica uma perda significativa da capacidade preditiva do
modelo). Este processo é designado por método de eliminação progressiva

(backward elimination).
Na prática a escolha mais sensata recai sobre uma combinação dos dois

métodos acima - partindo-se de um modelo completo, a cada passo elimina-se
a variável menos interessante, ao mesmo tempo que se averigua, de entre as
que já foram eliminadas, se o seu regresso ao modelo é útil. Este processo é
conhecido por stepwise selection.

No processo de selecção de modelos através do método stepwise, é ne-
cessário considerar uma medida que permita comparar os modelos em geral,
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já que por vezes estarão a ser comparados modelos aninhados e outras ve-
zes modelos não aninhados. A solução passa por considerar uma medida
alternativa ao teste F .

Akaike Information Criteria (AIC): trata-se de uma medida de qua-
lidade de ajustamento de um modelo estimado. De uma forma genérica, pode
dizer-se que engloba a precisão e a complexidade do modelo:

AIC = −2 ln(L) + 2k, (5)

onde L representa a verosimilhança do modelo e k o número de parâmetros
presentes no modelo. Quanto maior for o número de variáveis consideradas
no modelo (e consequente mais parâmetros), maior será o valor da verosi-
milhança, pelo que ln(L) cresce com a complexidade do modelo. Por outro
lado, porque um modelo mais complexo acarreta maiores custos (a todos os
ńıveis), pelo que a introdução de variáveis no modelo é penalizada. Perante
um conjunto de dados e vários modelos candidatos, estes podem ser orde-
nados de acordo com o AIC, considerando-se o melhor modelo aquele que
apresentar menor valor de AIC. Isto permite dizer que um modelo é pre-
feŕıvel a outro mas não é posśıvel estabelecer um valor para o AIC acima
do qual um modelo deva ser “rejeitado”uma vez que não se trata de uma
estat́ıstica de teste.

6.4 Diagnóstico do modelo

Apesar da regressão linear múltipla ser uma técnica poderosa e de ampla uti-
lização, exige o cumprimento de um determinado número de requisitos algo
restritivos e que devem ser cumpridos sob o risco de não serem válidos os
procedimentos de selecção e de avaliação do modelo, bem como da inferência
e previsão que se façam a partir dele. Um dos pressupostos do modelo é
o de que a variância da distribuição de y é a mesma para todos os vecto-
res posśıveis x. Este pressuposto tem a designação de homocesdaticidade,
dizendo-se que existe heterocedasticidade caso contrário. Um exemplo de he-
terocedasticidade pode ser visto na Figura 1. Os dados exibem um padrão
em cunha, denotando um aumento da variabilidade de y à medida que os
valores de x crescem.

O diagnóstico do modelo envolve essencialmente a análise gráfica dos
reśıduos. Nomeadamente, a representação de

• reśıduos do modelo vs valores ajustados;

• reśıduos estandardizados (reśıduos divididos pelo respectivo erro
padrão) vs valores ajustados;
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Figura 1: Temperatura (graus Farenheit) vs latitude (oN) de 52 cidade dos
Estados Unidos.

• reśıduos estandardizados vs quantis da distribuição normal padrão.

Esta última representação gráfica recebe a designação de “normal QQ-
plot”ou ainda de “normal probability plot”. Se a distribuição dos reśıduos
for aproximadamente normal, os pontos deverão formar uma linha recta.

Um outro aspecto muito importante refere-se ao espaço de utilização do
modelo - o modelo não deve ser usado para fazer previsão no caso em que o
vector das variáveis regressoras se situe fora dos limites dos valores presentes
no conjunto de treino.
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